
 129                                                                             1398 تابستان، دوازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

 های ارزیابی و نظارت نظام بانکی ایرانشاخصو ارائه الگو 

 ورها(ی سایر کشالمللنیباسناد باالدستی، الگوها و تجارب  بر اساس)

 1وحید فرمان آرا

 2فرهاد غفاری

 04/06/1398تاريخ پذيرش:                                                       03/03/1398تاريخ ارسال: 

 چکیده
ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و کنندهمالی و خدماتی نقش تعیین مؤسساتها به عنوان بانک

ند کصنعت بانکداری ايجاب میای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در از جايگاه ويژه روايناز 
های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خالف اصول و معیارهای که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت

پذيری بر ناهای جبرانتواند منجر به تحمیل هزينهمی (يیمبارزه با پولشوی و وقوع انواع فساد بانک) اسالمی
مطالعه ارائه الگويی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ايران پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف اين 

باشد. در اين مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش می
 ندر زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مديران و معاونا خصوصاًاقتصادی و مالی  کیفی از خبرگان حوزه

باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش های کشور میبانک مرکزی و مديران بانک
های ديمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، روش کمّی، از

 128د. در مرحله دوم، مفاهیم به مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردي 10مفهوم در چارچوب  142تعداد 
 یاتصخصوی، نظارت بانک یهاشرط یشپ، اهداف نظارتها شامل؛ عدد کاهش يافتند. مقوله 9ها به و مقوله
ی، اسالم یارهایتناسب با مع، عملکرد يابیارز یهاشاخص، نظارت یهایطهح، ناظران یاراتاخت، ناظران

ه باشد. بر اساس نتايج روش ديمتل مشخص شد کيی میمبارزه با پولشوی و از وقوع انواع فساد بانک یریجلوگ
با امتیاز  اهداف نظارتنیز  AHPباشد. بر اساس روش های نظارت اثرگذارترين و اثرپذيرترين مؤلفه میحیطه
 ها به دست آورده است.، باالترين امتیاز را در بین ديگر مؤلفه197/0

 مراتبی، تکنیک ديمتل. سلسلهل نظارت بانکی، تحلی واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1
ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و کنندهمالی و خدماتی نقش تعیین مؤسساتها به عنوان بانک

اند در توها میفعالیت مطلوب و مؤثر بانک رواينای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. از از جايگاه ويژه روايناز 
های مختلف اقتصادی و افزايش سطح کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای بگذارد. در نظام رشد بخش

ها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزيابی عملکرد بانکی هر کشور، تجزيه و تحلیل بانک
مخرب  ثارآش نقدينگی( و افزاي) ریاخگیرد، ضمن آنکه تجزيه و تحلیل وقوع بحران مالی و کارايی صورت می

ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، اهمیت توجه هرچه بیشتر به مقوله سالمت نظام 
بانکی و ارائه چارچوبی کلی جهت نظارت بر آن بر اساس اصول قوانین کشور را آشکار ساخته است. ماهیت 

اکه های بانکی صورت گیرد چرت خاصی بر اجرای فعالیتکند که نظارفعالیت در صنعت بانکداری ايجاب می
ره ناپذيری بر پیکهای جبرانتواند منجر به تحمیل هزينهاجرای عملیات خالف اصول و معیارهای اسالمی می

اقتصادی جامعه شود و چه بسا اصل بانکداری بدون ربا را در اذهان عامه مردم و صاحب نظران مخدوش نمايد. 
وردار ای برخالعادهگری مالی دارد از اهمیت فوقی سالم به دلیل نقش مهمی که در واسطهيک سیستم بانک

اندازها، تخصیص منابع و فراهم نمودن نقدينگی ها دارای خصوصیات مثبتی از قبیل گردآوری پساست. بانک
توسعهمالی کمتر  و خدمات پرداخت هستند که در کشورهای در حال توسعه از جمله ايران که دارای بازارهای

. از جمله های مختلفی هستندها با ريسکها در سمت دارايیباشد. بانککننده مالی میهستند، عمده تأمین افتهي
ها، ريسک اعتباری و ريسک نقدشوندگی در سمت گذاری پروژهها، با ريسک قیمتاينکه در سمت دارايی

انک با های مختلفی که يک ببنابراين با توجه به ريسک؛ ها نیز با ريسک اعتماد مشتريان مواجه هستندبدهی
های سالمت بانکی دارای اهمیت است. لذا اين مطالعه بر آن است آن مواجه است، شناسايی و پايش شاخص

 یالمللنیباسناد باالدستی، الگوها و تجارب  بر اساسکه الگويی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ايران 
 ها را ارائه نمايد.ساير کشور

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
هر کشور  رد اقتصاد یهابخش ينتریاز اساس يکیگمان یب ی،صنعت بانکدار یکل طوربهها و بانک یتفعال

و، س يکمستمر آن از  ی وجار یهایتاست که فعال ینهاد ياشود. منظور از بانک اشاره به بنگاه یمحسوب م
 بیاز عموم آحاد جامعه است. ترک پذيری شامل سپرده يگر،د یو از سو یردگیرا در بر م یمال یالتتسه یاعطا

از وام و اعتبار  یاشود، چرا که بخش عمدهیم محسوب هامشخصه بانک ينبارزتر یتدو فعال ينهم زمان ا
اساس  ینر همشود. بیم تأمینعموم آحاد جامعه  یهاو سپرده وجوه هر بانک از محل یلهاعطا شده به وس

ال ها و طرح ضرورت اعمبانک يداریو ناپا یشکنندگ یعلت اصل ی،و بانکدار اقتصاد از صاحب نظران یگروه
 نوعی دهها ارائه کننبانک ينکنند. افزون بر ایم يابیيشهر یتواقع یندر هم یزآنها را ن یهافعالیت نظارت بر

( به آحاد معامالت راهم آوردن سازو کار پرداخت درو ف ينگیعموم به نقد یابیخدمت منحصر به فرد )دست



 131                                                                             1398 تابستان، دوازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

ت شناخ ين. در واقع ایت استاهم یدارا یسالمت بانک یهاشاخص يشو پا يیشناسا. 1گوناگون جامعه هستند
 ماتیتصم يانبازار در جر یروهاین عملکرد همچون بهبود یگذاران، مواردیاستعالوه بر کمک به س يشو پا

و کاهش احتمال وقوع  یریبه منظور جلوگ یه،در مراحل اول و شناخت مشکالت بالقوه یدهو وام یگذاريهسرما
 .2را در بر دارد یمنابع مال یصتخص جريان بهبود يتاًو نها یناگهان یهاشوک

 های تشخیص صحت سالمت سیستم مالی. اهمیت سالمت بانکی و انواع روش2-1
ز منافع ا حفاظت کشور و یمال یستمدر س یسالمت به طور منظم به منظور حفظ اعتماد بخش خصوص یبررس

ه سالمت ب یبستگ یمال بخش . سالمتیردگیصورت م ينفعانذ يردهندگان، سهامداران و ساگذاران، وامسپرده
. در گذاردیم يیبسزا تأثیرو خرد  کالن بر عوامل یمال مؤسسات، سالمت يندارد. عالوه بر ا یمال مؤسسات

 یاسیس بدون ثبات مؤسسات یاست. سالمت مال یقی، حیاتیو رشد بخش حق یاسیعوامل کالن، ثبات س یانم
کالن  رهاییمتغ ییراتتغ تأثیرحال، ممکن است شدت  ينشود. با ا حفظ تواندینم یرشد بخش واقع يداریو پا

 یبررس به طور منظم یسالمت هر موسسه مال يدمنظور با ينفرق داشته باشد بد ديگر به موسسه یااز موسسه
 (.2005، 3)بارال شود

 یفیتک ينگی، سرمايه،نقد یتها، وضعيیدارا یفیتک یلاز عوامل مختلف از قب یتابع یسالمت موسسه مال
د. گذاریاثر م یمال يسک موسسهعوامل بر انواع مختلف ر ين. همه ا4به بازار است یتدرآمد و حساس يريت،مد

ها، ازنامهتر يسکبازار، ر يسکر يسک نقدينگی،نرخ بهره، ر يسکر ی،اعتبار يسک: ريسکانواع مختلف ر
بر  ینفم تأثیر ی،ورشکستگ يسکر یاتی،عمل ی، ريسکفن آور ی،اوراق قرضه دولت يسکنرخ ارز، ر يسکر

از عوامل  یتعداد(. 2008، 5)ساندرز و کرنت نشوند يريتمد يدارپا اییوهگذارد اگر به شیم یسالمت موسسه مال
 ی،ددهخود، سو يانمشتر یها، سالمت ماليیدارا یببازار ارز، ترک ی،بازار مال يی، شرايطدارا یفیتک یلاز قب
 ديموسسه با يکاز  یسالمت مال يابیدهد. ارزیقرار م تأثیرها تحت يسکر يناز ا یايه درجهسرما يتکفا
سه روش . داده شود یصتشخ یسالمت به خوب یها بر رويسکر یمنظم انجام شود تا عوارض جانب طوربه

 :6وجود دارد که عبارتند از یمال یستمصحت سالمت س یصتشخ یعمده برا

  

                                                           
 (1384ثقفی، ع و سیف، و. ) 1

 (1395)رمضانی، ن. 2
3 Baral, k.j.(2005).  
4 -CAMELS 

5 Saunders , Anthony & Marcia Millon Cornett , (2008). 

 .25-56، ص 45 نور، شماره یمجالت تخصص ی.بر ثبات مال یمقدمه ا(. 1384(نیلی، م.  6
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 آن یتو ظرف یمال یستمس یهایريپذبیآسسنجش  یبرا( 1FSIی )سالمت مال یهاشاخص یلتحل .1
 3آزمون فشار. 3 2یههشدار اول یستمس. 2. هايانجذب ز برای

 

 (FSIی )سالمت مال یهاشاخص. 2-2
. نددهینشان م ی رامال یهستند که سالمت و استحکام نهادها و بازارها يیهاشاخص یسالمت مال یهاشاخص

 یاهشاخص یطراح یهدف اصل کالن یاسدر مق يژهبه و یبخش مال یهايریپذ یبنقاط قوت و آس يابیارز
 عبارتند از: يرسپرده پذ مؤسساتی مزبور برا یهاشاخصی مجموعه اصل گفته است. یشپ

 یهايیدارا نسبت .4 مؤسساتبودن  سودآور و يیدرآمدزا. 3يی دارا یفیتک. 2يه سرما يتنسبت کفا .1
 دیعدم تطابق سررس یثبازار، از ح يسکموسسه به ر یزان حساسیتم. 5 مدتکوتاه یهاینقد به بده

 .یارز یت بازموقع یزها و نیو بده هايیدارا

 

 یههشدار اول یهادستگاه. 2-3

مینسکی و پروفسور کا بار توسط یننخست یههشدار اول یستمس يک یطراح یبرایشرو پ یاستفاده از نماگرها
 قبل از یاقتصاد ینماگرها یآن است که برخ ياد شده يدها یمنطق اصلمطرح شد.  1998در سال  4راينهارت

 ينرابناب؛ ی فرق داردثبات مال يطدهند که با روند آنها در شرامی از خود نشان یرفتار ی،بحران مال يکوقوع 
ه تجاوز ک یکرد، به طور يفنماگرها تعر ينا یرا برای اآستانه يرمقاد ی پیشرو،توان با استفاده از نماگرهایم

 گردد. یوقوع بحران تلق یبرا یآستانه به عنوان عالمت يراز مقاد نظر مورد ینماگرها

 . آزمون فشار2-4
انعکاس  یمال مؤسسات ها وهمه در ترازنامه بانک یمحتمل بخش مال یهاها و بحرانيریپذیبها، آسضعف

قابل  یذکر شده به سادگ مؤسسات مزبور قبل از وقوع، از ترازنامه یهاکه بحران ينجاستاما نکته در ا؛ يابدیم
 یهاککه ممکن است بان یردگیقرار م فشارهايی ها در معرضآزمون فشار، ترازنامه بانک. در یستندن یصتشخ

د چن يا يکآثار  ی،سازیهروش، به کمک شب ينشوند. در ا مواجه با آنها یواقع يطو در شرا يندهمزبور در آ
ست زمون فشار، نخانجام آ یشود. برایم یبررس یمال مؤسسات ترازنامه محتمل، بر یول يندناخوشا يویسنار
بهره در قالب  یهادولت و نرخ یمال یتنرخ ارز، وضع ی،بخصوص بخش واقع کالن اقتصاد يندهآ یتوضع
 مدل يکها، به کمک مزبور بر ترازنامه بانک يوهایسپس آثار سنار ،شودیم یسازيوهايی شبیهسنار

 يابید، ارزدهیح میرا توض یکالن اقتصاد یرهایها و متغکه رابطه عناصر موجود در ترازنامه بانک اقتصادسنجی
 .گرددیم

                                                           
1 Financial Soundness Indicators 
2 Early Warning System 
3 Stress Test 
4 Kaminsky and Reinhart,c(1998) 
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 هاعملکرد بانک یابیمرتبط با ارز یهایتهکم. 2-5

 تیو اهم يع تکنولوژیسر ییراتو تغ یستمپس از تحوالت و رخدادهای مهم اقتصادی در سه دهه آخر قرن ب
ای یتهکم 1974در سال  1لیالملینهای بحساب يهاقتصادی کشورها، بانک تسو یشرفتصنعت بانکداری در پ

نسخه بحث  یناول 1988 در سال یته مذکورکم بنیاد نهاد. 2باسل یتهبه نام کم یمسائل بانک یرا برای بررس
 1کرد. در باسل  یبانکداری معرف یایبه دن «1 دستور العمل و ساختار باسل» را با نام يهسرما يتحداقل کفا

آورده شده است.  یانبازار به م يسکبحث ر 1996 سال یهاعتباری و پس از اصالح يسکبه ر مباحث مربوط
ای از يافتهکرد که نوع تکامل  یبانکداری معرف یایبه دن را 2باسل  یهباسل نسخه اول یتهکم 2004در سال 

باسل،  یتهکم يجادا ين هدفمهمتر(. 1386)پادگانه،3.مطرح شد يسک عملیاتیبود که در آن ر یهراهکارهای اول
 نيدر سراسر جهان است. ا بانکداری بانک و يريتمد یفیها و ارتقای سطح کشناخت مسائل مهم اداره بانک

 يريت،مد فیتیک ينگی، کفايت سرمايه،نقد یتها، وضعيیدارا یفیتک یلقب) از ها راای از شاخصمجموعه یتهکم
 ملزک هاینموده است که به شاخص ی تدوينکبان یاتبرای نظارت بر عمل (به بازار است یتدرآمد و حساس

(CAMELS) باشند:که تعاريف مختصری از اين متغیرها به قرار ذيل می (1394)يوسفیان،  4شهرت دارند 
الی های مهنگام مواجهه با شوک خصوصاًدهنده پايداری عملیاتی بانک کفايت سرمايه: اين نماگر نشان-1

 (.1984کارلین،) پذيری خود عمل کندبا ظرفیت ريسک که بانک هماهنگ طوریهموقت است، ب
کیفیت  چههر آن بستگی دارد. زائد های عايدی، سود يا زيان بانک به کیفیت دارايیاساساًکیفیت دارايی: -2

 (.2005ير،نیز بیشتر خواهد بود )گری در بلندمدتها باالتر باشد، سود عملیاتی بانک دارايی
مديريت سه  گذارد. ارزيابی کیفیتمی تأثیرديريت در بلندمدت بر عملیات بانک کیفیت مديريت: کیفیت م-3

ريسک و سازگاری با قوانین و مقررات )استونر و  تيريمد گیرد: مديريت عمومی،جنبه را دربر می
 (.1995همکاران،

ا هاز کسر هزينهدرآمدها يا به عبارتی سودآوری يعنی درآمد در طی دوره مالی پس -هاکیفیت سود: هزينه-4
 (55:1377مجتهدزاده و علوی طبری،دوره )در طی همان 

ها، يا وجوه نقدی که در محل موسسه نقدينگی: يعنی توانايی و قدرت پرداخت ديون در موعد سررسید آن -5
نه دهنده قابلیت بانک در بهیشوند. همچنین سطح نقدينگی نشاندر يک گاوصندوق يا بانک نگهداری می

 جنبه احتیاطی و سودآوری به طور همزمان است.ساختن 

  

                                                           
1  BIS (Bank for International Settlements) 
2 Basel 

 .یج فارسمنطقه خل -يرانباسل و راهکارهای آن، بانک صادرات ا یتهکم(. 1386پادگانه، ی. ) -3 

 (. 1394يوسفیان، ح. ر. ) -4
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 ی و انواع آننظارت بانک. 2-6
از  یای مجموعهنظارت بانک يراز یستن ريپذامکان یبانک از نظارتمشخص  يفتعر يکارائه  یبه طورکل

ا برحسب ر گوناگونی و متعدد يفلذا تعار شود ویمختلف را شامل م یهابانک و گسترده یچیدهپ یهاتیفعال
 از تیتبع یموسسه مال سالمت که حفظ ثبات و آن استگفت  توانیاما آنچه م؛ طلبدیمورد بحث م ینهزم

 متعدد ازجمله قانون نیدر قواناست.  يف موجودنکات مشترک تمام تعار گذارانسپردهحفظ منافع  مقررات و
 ز سهابدون ربا بر مفهوم نظارت  یبانک یاتو قانون عمل هابانک اداره امور یقانون يحهکشور، ال یبانک و یپول
 :اشاره کرد يربه موارد ز توانیم آنها جمله شده است که از دیتأک يدگاهد

به شمار  یخاص بانک مرکز يفکه از وظا یپول هاییاستنظارت ازلحاظ اعمال س يا ینظارت عموم .1
 یه واحدهایمور بانک که در واقع نظارت بر امور کلنظارت از لحاظ حسن اداره ا يا ینظارت ادار. 2رود. یم

نظارت بر نحوه  يا یاتینظارت عمل. 3رود. یها به شمار مبانک يرانمد يفرا شامل شده و از وظا یبانک
 باشد.یم یح بیشتریمورد الزم به توض نيدر امصرف و بازگشت منابع که 

 . نظارت غیرحضوری2-6-1
های مالی تهیه شده از ها و صورتارزيابی، بررسی و تجزيه و تحلیل گزارشمنظور از نظارت غیرحضوری، 

ها، با توجه به مقررات احتیاطی وضع شده توسط مقامات ها، به منظور تعیین موقعیت مالی بانکسوی بانک
وجود  از به یریها و جلوگشناخت زود هنگام مشکالت بانکباشد. هدف اصلی نظارت غیرحضوری، نظارتی می

 عبارتند از: یبه طور کل ی،حضور یر. اهداف نظارت غ(1388پور،)اسدی1است یستمیس يسکآمدن ر
 ی.ها و کل نظام بانکتک تک بانک یمال یتها نظارت بر موقعمشکالت در بانک يعنظارت سر. 1
 یاهصورت که بخش ينمختلف، به ا ایهبخش يسکحجم نظارت با توجه به ر یصتمرکز نظارت و تخص. 2

 ی.نظارت حضور یوهمحدوده و ش یزان،در مورد م یشنهادارائه پ. 3. یرندقرار گ یشتریمورد نظارت ب يسک،ر یدارا

 . نظارت حضوری2-6-2
شود. ضرورت انجام نظارت یانجام م یمؤسسات مال ياها به بانک يناعزام ناظر يقنوع از نظارت از طر ينا

ز ا یبخش قابل توجه اوالًشود که یم یانجام شده، از آنجا ناش یرحضوریغکه نظارت  يطیدر شرا یحضور
از  (د استفادهمور یشرکت یتحاکم يا و یکنترل داخل یمؤثر بودن الگو يريت،مد يیو کارا يیتوانا مثالًنظارت )

قابل  یها و مؤسسات مالبانک یارسال یهاو گزارش یمال یهاصورت يابیو ارز یحضوریرنظارت غ يقطر
-گزارش ی،حضوریرنظارت غ یهمواد اول اًیثانسازد. یرا مطرح م یخود ضرورت نظارت حضور يننبوده و اانجام 

لزم ها، مستگزارش ينبودن ا یو واقع یحکه نظارت بر صح تاس یها و مؤسسات مالتوسط بانک یارسال یها
 یهابانک یمال یطبه دست آوردن اطالعات خاص در مورد مح يتنها باشد. دریمستمر م یوجود نظارت حضور

ا و هدر بانک یزيکیبه حضور ف یازن ی،و تجار یمال یهامؤسسات و گروه يرتحت نظارت و روابط آنها با سا
 .دارد یمؤسسات مال

                                                           
 .1388 ی، سالو بانک یپول ژوهشکدهتهران، نشر پ .های اجراشیوهها و نظارت بر بانک(1388. )پور، ناسدی -1
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 . سیستم نظارت بانکی در کشورهای مختلف2-6-3
 مالزیالف( 

 دارد و بر عهدهرا  یدر مالز یو محافظت از ثبات مال یبانکوظیفه نظارت ( 1BNMی )مالز یبانک مرکز
هاد بر دو ن عالوه کند.یم يفاا یمالز یدر سیستم نظارت یهم نقش فعال( 2MOFی )آن وزارت مال عالوه بر

 اوراق بهادار کمیسیون فعالیت دارند، تحت نظارت يهسرما یکه در بازارها گذاریيهسرما یهافوق، بانک
(3SC ) شده و وظیفه  يجادا 1993 قانون کمیسیون اوراق بهادار سال بر اساسکمیسیون  ينقرار دارند. اهم

 یهادر سال ینظارت مال ینهادها يرو سا یرا برعهده دارد بانک مرکز يهبازار سرما یهانظارت بر فعالیت
 یمقررات يمرژ يک یکزاند. بانک مرمؤثر داشته یمال نظارت سیستم يک يجاددر ا يادیز یهااخیر پیشرفت

خارج  و نظارت یجامع نظارت محل یهاکه شامل برنامه گیردمی به کارمحور را  يسکر يافتهتوسعه یو نظارت
مؤسسات  یبر کنترل داخل یتأکید اصل یمالز یسیستم نظارت بانک در از محل در سطوح خرد و کالن است.

 یها در سطح مطلوببانک یو کنترل داخل يسکر يريت. سیستم مداست آنها يسکر يريتو عملکرد مد
 هایيژگیاز و یخارج ینظارت یهاسازمان يرمؤثر با سا یو همکار يسک نقدينگیو چارچوب جامع ر باشدیم

 .است ی مالزیمطلوب سیستم نظارت

 آلمانب( 

 که است یو مستقل از بودجه دولت ینظر وزارت مال يرز ینهاد عموم ( يک4ی )نهاد بافینمقام ناظر بازار مال
 باشد ویها و بازار معامالت اوراق بهادار مها، بیمهآلمان شامل بانک یبر بازار مال يکپارچهمسئول نظارت 

 یمرکز بانک ینهاد، نظارت را با همکار ين. اشودیکه بر آنها نظارت دارد، تأمین م یبودجه آن از مؤسسات
و ...  غیرحضوری مؤسسات، نظارت ینظارت شامل ممیز يیصورت که اغلب امور اجرا ينبه ا دهد،یانجام م

صمیمات بافین ت در نهايت و کندیآنها مطلع م يجبافین را از نتا ی،و بانک مرکز دهدیانجام م یرا بانک مرکز
 کند.یالزم را اتخاذ و اعالم م

 ژاپنج( 

 1990در دهه  یبانک یهااست. پس از وقوع بحران یپیشگام در حوزه نظارت بانک یاز کشورها يکیژاپن 
 بحران موجب شد که در یدر مورد مؤسسات مال یآغاز شد و وجود مقررات احتیاط یمقررات نظارت تحوالت

 .بماند یژاپن سالم باق یبخش مال ی،جهان یمال

                                                           
1 Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) 
2 Ministry Of Finance 
3 Security Commission 
4 Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-

BaFin) 
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 (2BOJمرکزی ژاپن )( است که با همکاری بانک 1FSAی )در ژاپن، آژانس خدمات مال یمسئول نظارت بانک
( و شرکت ضمانت سپرده ژاپن 3MOFدهد. در اين رابطه وزارت مالی )امور مربوط به نظارت بانکی را انجام می

(4
DICJ هم نقشی مهمی دارند. همکاری میان نهادهای نام برده از طريق برگزاری جلسات مختلف میان آنها )

 .برقرار شده است

 آمریکاد( 

باشد. لت ياا ياتحت نظارت دولت فدرال  تواندیدوگانه برقرار است. هر بانک م یسیستم بانک يک يکادر آمر
5)ی پول یانداز فدرال توسط اداره ممیزو مؤسسات پس یمل یهامجوز بانک

OCC )یهابانک شود ویصادر م 
مخصوص  مقررات قوانین و يکخود هستند که هر يالتا ینظر اداره بانک يرز يالتیانداز او مؤسسات پس يالتیا

 اداره یاز نهادها يکیتحت نظارت  يگر،د يطبودن و شرا يالتیا يا یمل بر اساسها از بانک يکهرند. خود را دار
 ترتیببه .گیرندیقرار م( 6FDIC) شرکت ضمانت سپرده فدرال يافدرال رزرو و  يرهمدهیئت ی،پول ممیزی

ه س نظارت غیرعضو فدرال رزرو تحت يالتیا یهاال رزرو و بانکعضو فدر يالتیا یهابانک ی،مل یهابانک
که از  هايیالزحمهيافت حقدر يقاز سه نهاد نامبرده از طر يکهر ینظارت هایينهنهاد نامبرده قرار دارند. هز
 شود.یپوشش داده م شود،یم يافتمؤسسات تحت نظارت در

 پیشینه پژوهش. 2-7

 مطالعات داخلی. 2-7-1
 يران پرداختها یهابانک یسودآور یبر رونظارت  تأثیر یبررس( در تحقیق خود به 1391شهباززداده خیاوری )

 بيضر یهاشاخص ی؛نظارت بانک یهاشاخص ینکه از ب دهدینشان م ين تحقیقحاصل از ا يجنتااست. 
و نسبت  (یاعتبار يسک)شاخص کنترل ر هابه سپرده یالتنسبت تسه ها،يیدارا یفیتک يت سرمايه،کفا

 یسودآور یبر رو دارییمثبت و معن تأثیر ی( داراينگینقد يسک)شاخص کنترل رها يیبه کل دارا یالتتسه
 ها دارد.بانک

در  جمهوری اسالمی ايران ینقش نظارت بانک مرکز یبررس( در تحقیق خود به 1393قهرمانی و همکاران )
نتايج حاصل از آزمون فريدمن، مؤيد آن است که بین ابعاد نظارت بانک پرداختند.  هابانک یکاهش تخلفات مال

های استان آذربايجان بر کاهش تخلفات مالی از ديدگاه کارکنان بانک مؤثرمرکزی جمهوری اسالمی ايران 

 .داری وجود داردغربی، تفاوت معنی

                                                           
1 Financial Services Agency 
2 Bank Of Japan 
3 Ministry Of Finance 
4 Deposit Insurance Corporation of Japan 
5 Office of the Comptroller of the Currency 
6 Federal Deposit Insurance Corporation 
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 و آثار آن بر یقو تطب 3و بال  2 مجموعه مقررات بال ینظر يسهو مقا یبررس( در تحقیق خود به 1395پاک )
 يهسرما يتفامانند نسبت ک يیکه پارامترها یک پرداخته است. نتايج نشان دادکالس بانکداری و یاسالم یبانکدار
 ،یاسالم یهاخاص بانک هایيژگیو با متناسب یاصالحات يجادرا با ا یو نسبت اهرم يهسرما یهادهو سپر

 .قابل اجرا هستند

ا بررسی ها رها در تعیین رتبه نظارتی بانک( در تحقیق خود اهمیت ترکیب دارايی و بدهی بانک1396)احمديان 
. نتايج ها استفاده کرده استبندی بانکبندی کملز برای تعیین رتبهاست. وی در مطالعه خود از روش رتبه کرده

ر قرار های آتی در رتبه بهتکه بانک در دورهتر باشد، احتمال اينها ريسکینشان داد که هر چه سبد دارايی بانک
 يابد.های آتی افزايش میبگیرد، کاهش يافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره

های منتخب ايران با بینی سالمت بانکمدل ارزيابی و پیش( در تحقیق خود يک 1396همکاران ) رمضانی و
درصد توان ارزيابی و  2/75نسبت با قدرت  6داد که های کملز ارائه دادند. نتايج نشان استفاده از شاخص

درصدی  70بینی ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیشبینی سالمت بانکپیش
 باشد.مدل می

 . مطالعات خارجی2-7-2
 یط ی کانادا،ساالنه بخش بانکدار یهاخود با استفاده از داده یدر مطالعات تجرب( 2007و همکاران ) 1مستر
رار ق یبررس مورد ها رابانک یسودآور یرو بر ینظارت بانک تأثیر ی،در قالب مدل پانل 1992 تا 1988 دوره

و  یبانک تمیسس عملکرد است که نظارت باعث بهبود یتواقع ينا یانگرحاصل از مطالعه مذکور ب یجهدادند، نت
 يسکو ر ينگینقد يسکر هایمحرمانه شامل کنترل نسبت. آنها اطالعات شودیم هابانک یسودآور يشازاف

 دادند. ها مورد استفاده قرارنظارت بر بانک یبرا یرا به عنوان شاخص یاعتبار
های بتترين نسها پرداخته و مهمبندی کملز به رتبه بانک( با استفاده از روش رتبه2009) 2پاگراتیس و استرينگا

ا در هاند. نتايج حاصل از بررسی حاکی از آن است که رتبه بانکناسايی شدهها شمالی اثرگذار بر رتبه بانک
 دهد.جهت ادوار تجاری با تأخیر به شکاف تولید و شکاف اعتباری واکنش نشان می

 يتنامو کشور بانک 152 یو عملکرد بانک یمقررات بانک ینرابطه ب یدر مطالعه خود به بررس( 2010) 3تران
 یهااخصو ش يت سرمايهمستقل است و شاخص کفا یرمتغ ی،مطالعه، شاخص عملکرد بانک يناند. در اپرداخته

است  ينز اا یحاک يج بررسیاند. نتاتوافقنامه بال در نظر گرفته شده یهابه عنوان شاخص یاطیو احت ینظارت
 دارد. کشور ينا یبانک یستماثر مثبت بر عملکرد س یدارا یکه چارچوب مقررات

                                                           
1 Mester 
2 Pagratis & Stringa 
3 Tran 
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 در یبانک یستمعملکرد س یبرو یبانک یهانظارت تأثیر یبه بررس یادر مقاله( 2010کاران )و هم 1های 
ثبات در اد يجباعث ا یکه مقررات و نظارت و نظم بانک آن استاز  یمطالعه آنها حاک يجاند. نتاپرداخته پاکستان

 .شودیآن م يیکارا يشازو اف یبانک یستمس

های کمل و های نیجريه را با استفاده از شاخص( در مطالعه خود ورشکستگی بانک2014) 2کنت و آدنی
پذيری های کمل ضعیف و ريسکبینی کردند. آنها دريافتند شکست بانکی نتیجه شاخصاطالعات بازار پیش

فاف و ش های حضوری و غیرحضوری به طور منظمها است و تنها راه مهار ورشکستگی بررسیبیش از حد بانک
 باشد.ها میتوسط بانک مرکزی و شرکت بیمه سپرده

استفاده از  با که قرار داده است. یرا مورد بررس هابانک یسالمت مال یاصالحات رو تأثیر( 2015) 3بوگاتف
از  یشواهد قو وی .است زد ینتخم 2008-2010 در دوره یبانک اسالم 69 پانل از یهاداده GMM روش

 يشاهيافتهبه  با توجهآورده که  دسته ی باسالم یهابانک یسالمت مال یاز سطح فساد رو یداریاثرات معن
 .دهدیبودجه نشان م اختالل پشت مسئله یعامل اصل يکسطح فساد را به عنوان 

و متعارف  ی اسالمیهابر عملکرد بانک مؤثرو عوامل  یها از نظر مالبانک یبه بررس( 2016) 4رشید و جابین
عملکرد  حیسپرده و تمرکز بازار در توض وری،دهد عامل بهرهینشان م یقتحق ينا يجدر پاکستان پرداختند. نتا

 .متعارف قابل توجه است یهاعملکرد بانک یحتوض در و منابع و سربار یورو عامل بهره یاسالم یهابانک

 شناسی پژوهش. روش3
 یق را در سه مرحله مجزا توضیح داد.تحقاده در اين توان روش مورد استفبه طور کلی می

گلوله  گیری از روشمرحله اول: اين مرحله از تحقیق به صورت کیفی انجام شده است. بدين صورت که با بهره
برفی نمونه آماری مطالعه مشخص شده است. در اين مرحله با مراجعه به خبرگان و با استفاده از روش دلفی، 

روش دلفی د. انتوانند در سیستم نظارت بانکی نقش داشته باشند استخراج شدهعیارهايی که میمعیارها و زيرم

دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است  بندیطبقه آوری وفرايندی ساختار يافته برای جمع
رت ها و نظرات دريافتی صوهايی در بین اين افراد و بازخورد کنترل شده پاسخکه از طريق توزيع پرسشنامه

 گرفته است.
مرحله دوم: بعد از مشخص شدن معیارها و زيرمعیارهای مهم در مرحله قبل، با استفاده از روش ديمتل و با 

که  تکنیک ديمتلگیری از نظرات خبرگان، اثر عوامل بر يکديگر و نقش آن عوامل مشخص شده است. رهبه
مندی از قضاوت خبرگان در استخراج های زوجی است، با بهرهگیری بر اساس مقايسههای تصمیماز انواع روش

مراتبی ها، ساختاری سلسلهفمند به آنها با بکارگیری اصول نظريه گراعوامل يک سیستم و ساختاردهی نظام

                                                           
1 Hai 
2 Kenneth & Adeniyi 
3 Bougatef 
4 Rashid & Jabeen 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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ذکور که شدت اثر روابط م یاگونهبهدهد، متقابل ارائه می تأثرو  تأثیراز عوامل موجود در سیستم همراه با روابط 
کند. روش ديمتل جهت شناسايی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و را به صورت امتیاز عددی معین می

م را روابط عناصر يک سیست دارجهتهای شود. از آنجا که گرافگرفته می ساختن نگاشت روابط شبکه به کار
تواند عوامل درگیر را مبتنی بر نمودارهايی است که می DEMATEL توانند نشان دهند، لذا تکنیکبهتر می

 دبه دو گروه علت و معلول تقسیم نمايد و رابطه میان آن ها را به صورت يک مدل ساختاری قابل درک درآور
 بندی معیارها و زيرمعیارهای مشخص شده در مراحل قبل، از روشو مرحله سوم: در اين مرحله جهت اولويت

 استفاده شده است. (AHPتحلیل سلسله مراتبی )

 های زوجیو مقایسه AHP 1. روش3-1
 يکی. شد مطرح 1980 سال در 2ساعتیال توماس توسط بار اولین برای که است مراتبی سلسله تحلیل فرآيند

 سلسله صورت به را سیستم يک اجزای که است گیریتصمیم هایتکنیک ترينمشهور و ترينکاربردپر از
 مختلف هایسناريو بررسی امکان و شدهبنا زوجی هایمقايسه اساس بر تکنیک اين. کندمی سازماندهی مراتبی

 و ندکمی فراهم مراتبی سلسله صورت به را مسئله فرموله کردن امکان تکنیک اين. دهدمی مديران به را
 بنا هیبدي اصول اساس بر و دارد مسئله در را کیفی و کمی مختلف هایمعیار گرفتن نظر در امکان همچنین

 .است شده
 سبتن گیری انجام داده و امتیاز آنها راهايی را بین معیارها و زيرمعیارهای تصمیمدر اين مرحله خبرگان مقايسه

ذا اصل معکوس ل گزينه يا عامل نسبت به خودش مساوی با يک است، يک ارجحیت کنند.می تعیین يکديگر به
ارجحیت يک برای يک عامل يا گزينه نسبت به خودش، دو خاصیت اصلی  بودن يک عامل نسبت به ديگری و

ها( رها )شاخصبر اين اساس امتیاز مقايسه زوجی معیاهستند.  AHPفرآيند  در ای دو به دويیماتريس مقايسه
 (.1387پور، تعیین شده است )قدسی 9و حداکثر  1در جدول ساعتی بین حداقل 

 ها. وزن نهایی گزینه3-1-1
 ا بههاهمیت معیارها در وزن گزينه ضربحاصلها از مجموع در يک فرايند سلسله مراتبی وزن نهايی گزينه

 ن همهبردار اولويت با در نظر گرفت که منجر به يکآيد. برای اين کار از اصل ترکیب سلسله مراتبی دست می
 شود.میشود، استفاده ها در تمامی سطوح سلسله مراتبی میقضاوت

                                                                             (:1رابطه )

 
1 1

n m

H k i ij

k i

V w w g
 


 

                                                           
1 - Analytical Hierarchy Process 
2 - Thomas L.saaty 
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HV که در آن:
H      kw = امتیاز نهايی گزينه 

K      iw= ضريب اهمیت معیار  
= ضريب اهمیت  

ijgو       i زيرمعیار
 .iدر ارتباط با معیار يا زير معیار j= امتیاز گزينه 

ها است که مطابق با نظر مقايسه زوجی، میزان ناسازگاری آنهای يک نکته حائز اهمیت در مورد ماتريس
 1/0ها کمتر يا مساوی ها با ثبات باشند ضرورت دارد میزان ناسازگاری ماتريسساعتی، برای اينکه قضاوت

 .دها با ثبات شونشود. در غیر اين صورت الزم است کارشناس مربوطه قضاوت خود را تکرار کند تا ماتريس

 ناسازگاری معیارها . بررسی3-2
ت. ناسازگای وجود داشته اس غالباًنحوه محاسبه ضريب ناسازگاری نیز به اين گونه است که در دنیای واقعی 

فزار اهمچنین، ممکن است اين ناسازگاری به مدل انتقال داده شود. طريقه محاسبه ناسازگاری از طريق نرم
يابی در مکان کامالًناسازگاری صفر باشد،  کهیهنگامرد. باشد که قابلیت محاسبه نرخ ناسازگاری را دامی

ند. کسازگاری وجود دارد. هرچه اين نرخ افزايش پیدا کند میزان ناسازگاری در قضاوت نهايی نیز افزايش پیدا می
باشد در غیر اين صورت قابل قبول می نسبتاًباشد ناسازگاری  %1در حالت کلی اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 

 رسد.زنگری در قضاوت ضروری به نظر میبا

 های پژوهشو یافته هاداده. تجزیه و تحلیل 4
نخبه(، مورد بررسی قرار  40نفر از  28) اندهايی که بر اساس نظر خبرگان شناسايی شدهدر اين بخش مؤلفه

هايی گرفته است. مؤلفهتعلق  10تا  1ای از ها نمرهگرفته است. پس از مراجعه به خبرگان، به هر يک از مؤلفه
گردند. ها حذف میاست در مدل تحقیق در مرحله بعد حاضر بوده و ساير مؤلفه 5میانگین نمره آنها باالتر از  که

 باشد:نتايج به قرار ذيل می
 های کلی شناسايی شده بر اساس نظر خبرگانمؤلفه (1شماره ) جدول

 وضعیت میانگین نمره مؤلفه رديف

 پذيرش 25/9 (14-1های شماره) نظارتاهداف  1

 پذيرش 32/9 (25-15های شماره) یبانکهای نظارت پیش شرط 2

 پذيرش 12/8 (27-26شماره ناظران )یات صخصو 3

 پذيرش 36/9 (40 -28های شمارهناظران )اختیارات  4

 پذيرش 22/8 (80 -41های شمارهنظارت ) یهاطهیح 5

 پذيرش 86/9 (102-81های شمارهعملکرد )های ارزيابی شاخص 6

 پذيرش 23/8 (110-103های شماره) یاسالمتناسب با معیارهای  7

 پذيرش 14/8 (125-111) یبانکجلوگیری از وقوع انواع فساد  8

 پذيرش 29/9 (128-126) يیپولشومبارزه با  9

 رد     38/3 ابزارهای فناوری اطالعات در حوزه نظارت 10
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 دیمتل . نتایج بخش4-1

 های نظارت بانکی. تحلیل دیمتل برای کل مؤلفه4-1-1
اشد. بهای ديگر میبیانگر میانگین نظرات خبرگان در رابطه با اثرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه (2) شماره جدول

های نظارت بیانگر پیش شرط s2بیانگر اهداف نظارت،  s1باشد. در اين جدول قطر اصلی اين ماتريس صفر می
بیانگر  s6های نظارت، بیانگر حیطه s5بیانگر اختیارات ناظران،  s4بیانگر خصوصیات ناظران،  s3ی، بانک

بیانگر جلوگیری از وقوع فساد بانکی  s8بیانگر تناسب با معیارهای اسالمی،  s7های ارزيابی عملکرد، شاخص
 باشند.بیانگر مبارزه با پولشويی می s9و 

 های نظارت بانکیارتباط مستقیم کل مؤلفهماتريس ( 3شماره ) جدول
S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

152/2  624/2  145/2  081/2  112/3  551/2  251/0  891/1  0 S1 

135/2  129/2  991/2  261/3 482/3  552/3  335/0  0 982/2  S2 

012/0  031/0  025/0  068/0  078/0  736/1  0 455/0  089/0  S3 

389/2  422/2  301/2  364/2  114/3  0 856/2  704/1  005/2  S4 

712/3  802/3  774/3  664/3  0 001/3  333/1  884/3  655/3  S5 

389/3  442/3  681/3  0 789/3  041/3  132/0  012/3  908/2  S6 

752/3  766/3  0 871/3  604/3  449/2  154/0  126/3  805/3  S7 

641/3  0 445/3  410/3  446/3  672/2  201/0  549/3  867/3  S8 

0 881/3  834/3  762/3  163/3  104/2  074/0  581/3  606/3  S9 

 

باشد. اين ماتريس از تقسیم ماتريس ارتباط ماتريس نرمال شده ارتباط مستقیم می (3شماره )جدول 
 های ماتريس مستقیم حاصل شده است.ترين عدد حاصل از مجموع سطرها و ستونمستقیم بر بزرگ

 های نظارت بانکیماتريس نرمال ارتباط مستقیم کل مؤلفه (3شماره )جدول 

S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

0802/0  0978/0  08/0  1149/0  116/0  951/0  0094/0  0775/0  0 S1 

0796/0  0794/0  1115/0  1216/0 1298/0  1324/0  0125/0  0 1112/0  S2 

0004/0  0012/0  0009/0  0025/0  0029/0  0647/0  0 017/0  0033/0  S3 

0891/0  0903/0  0858/0  0881/0 1161/0  0 1065/0  0635/0  0747/0  S4 

1384/0  1417/0  1407/0  1366/0  0 1119/0  0497/0  1448/0  1363/0  S5 

1263/0  1283/0  1372/0  0 1416/0  1134/0  0049/0  1123/0  1084/0  S6 

1399/0  1404/0  0 1443/0  1344/0  0913/0  0054/0  1165/0  1418/0  S7 

1357/0  0 1284/0  1271/0  1285/0  0996/0  0075/0  1323/0  1442/0  S8 

0 1447/0  1429/0  1402/0  1179/0  0784/0  0028/0  1335/0  1344/0  S9 
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دهد. بر اساس نتايج حاصل های نظارت بانکی نشان میماتريس ارتباط کامل را برای مؤلفه (4شماره )جدول 
 ها در مرحله بعد مشخص شده است.اثرپذيری مؤلفهاز اين ماتريس، اثرگذاری و 

 های نظارت بانکیماتريس ارتباط کامل کل مؤلفه (4شماره )جدول  
S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

13/0  1477/0  1324/0  1648/0  1692/0  1337/0  0273/0  117/0  0478/0  S1 

1368/0  1395/0  1676/0  1799/0 1919/0  1745/0  0352/0  0496/0  1633/0  S2 

0054/0  0061/0  0062/0  0081/0  0109/0  0699/0  007/0  0201/0  0076/0  S3 

1351/0  1384/0  1345/0  1379/0 1649/0  043/0  115/0  11/0  1215/0  S4 

202/0  2086/0  2095/0  2108/0  0774/0  1712/0  0665/0  2032/0  2027/0  S5 

1873/0  1922/0  2003/0  069/0  2096/0  1622/0  0259/0  1704/0  173/0  S6 

2009/0  2056/0  0692/0  2137/0  2072/0  1471/0  0247/0  1771/0  2044/0  S7 

1949/0  0666/0  1943/0  1982/0  2013/0  1539/0  0274/0  1879/0  2047/0  S8 

064/0  2068/0  2069/0  2093/0  1924/0  136/0  0199/0  1898/0  1977/0  S9 

 
دهد. در اين ماتريس مقادير های نظارت بانکی را نشان میماتريس علت و معلولی مؤلفه (5شماره )جدول 
ثر عامل مورد أو ت تأثیر یزانم D+Rبیانگر میزان اثرپذيری مؤلفه،  Rبیانگر میزان اثرگذاری مؤلفه،  Dستون 

 ريبا سا یشتریعامل بباشد، آن عامل ت یشترب یعامل D + Rهرچه مقدار  يگربه عبارت د) است یستمنظر در س
مثبت باشد،  D – Rاگر  یکل طوربه. دهدیهر عامل را نشان م یرگذاریتأثقدرت  D-R( و دارد یستمعوامل س

 شود.یباشد، معلول محسوب م یو اگر منف شودیعلت محسوب م یرمتغ يک یرمتغ

و اثرپذيرترين  نياثرگذارترهای نظارت ، مؤلفه حیطهRو  D، بر اساس نتايج ستون (5شماره )مطابق نتايج جدول 
های سیستم های نظارت بیشترين تعامل را با مؤلفهمؤلفه حیطه D+Rباشد. بر اساس نتايج ستون مؤلفه می

اسالمی،  باشد: تناسب با معیارهایها بدين ترتیب میدارد. مطابق نتايج اين جدول، ترتیب اثرگذاری ساير مؤلفه
ت بانکی، های نظارهای ارزيابی عملکرد، پیش شرطانکی، مبارزه با پولشويی، شاخصجلوگیری از وقوع فساد ب

یب ها بدين ترتاختیارات ناظران، اهداف نظارت و خصوصیات ناظران. همچنین ترتیب اثرپذيری ساير مؤلفه
ش پولشويی، پیهای ارزيابی عملکرد، اهداف نظارت، تناسب با معیارهای اسالمی، مبارزه با باشد: شاخصمی

های ، مؤلفهD-Rهای نظارت، اختیارات ناظران و خصوصیات ناظران. در نهايت نیز مطابق با نتايج ستون شرط
های نظارت، تناسب با معیارهای اسالمی، جلوگیری از وقوع انواع فساد های نظارت بانکی، حیطهپیش شرط

ای هت، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران و شاخصهای اهداف نظاربانکی و مبازره با پولشويی علت و مؤلفه
 باشند.ارزيابی عملکرد معلول می
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 های نظارت بانکیماتريس علت و معلولی کل مؤلفه (5شماره )جدول 

D-R D+R R D مؤلفه 

2527/0-  3924/2  3225/1  0699/1  S1 

0113/0 4635/0  2252/1  2383/1  S2 

2076/0-  4903/0  349/0  1413/0  S3 

0912/0-  2919/2  1915/1  1003/1  S4 

1271/0  9767/2  4248/1  5519/1  S5 

0018/0-  7816/0  3917/1  3899/1  S6 

129/0  7708/2  3209/1  4499/1  S7 

1177/0  7405/2  3114/1  4291/1  S8 

1662/0  6793/2  2566/1  4228/1  S9 

 

 دیمتل برای مؤلفه تناسب با معیارهای اسالمی لیتحل .4-1-2
اشد. در بهای ديگر میبیانگر میانگین نظرات خبرگان در رابطه با اثرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه (6شماره )جدول 

بیانگر  s2بیانگر دارايی های مالی به پشتوانه حقیقی بر اساس مشارکت در سود و زيان،  s1اين جدول 
بیانگر حقوق  s4گذاری، ايههای سرمبیانگر جايگاه حساب s3تخصیص درآمد بین سهامداران و مشتريان، 

ای بیانگر عقود مبادله s7بیانگر عقود مشارکتی،  s6ها در بانکداری اسالمی، بیانگر کیفیت دارايی s5نظارتی، 
 باشند.بیانگر عقود ائتالفی می s8و 

 یاسالم یارهایتناسب با مع( ماتريس ارتباط مستقیم 6جدول شماره )
S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

625/2  454/2  848/2  924/2  932/1  369/2  889/2  0 S1 

125/3  321/3  145/3 156/3  156/2 859/2  0 178/3  S2 

499/1  369/1  625/1  785/1  258/0  0 766/2  235/1  S3 

127/3  142/3  026/3 114/3  0 336/3  225/3  153/3  S4 

647/3  814/3  755/3  0 006/1  136/2  779/2  459/3  S5 

562/3  478/3  0 825/3  005/1  135/2  625/2  225/3  S6 

684/3  0 641/3  766/3  112/1  145/2  722/2  219/3  S7 

0 552/3  625/3  754/3  108/1  133/2  688/2  233/3  S8 
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ر باشد. اين ماتريس از تقسیم ماتريس ارتباط مستقیم بماتريس نرمال شده ارتباط مستقیم می (7شماره )جدول 
 های ماتريس مستقیم حاصل شده است.سطرها و ستون ترين عدد حاصل از مجموعبزرگ

 ( ماتريس نرمال ارتباط مستقیم تناسب با معیار اسالمی7جدول شماره )
S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

117586/0  109927/0  127576/0  13098/0  544086/0  106119/0  129412/0  0 S1 

139984/0  148764/0  14088/0 141373/0  096578/0 128068/0  0 142358/0  S2 

067147/0  061324/0  072792/0  079959/0  011557/0  0 123903/0  055322/0  S3 

140073/0  140745/0  135549/0 139491/0  0 149436/0  144463/0  141238/0  S4 

163367/0  170848/0  169101/0  0 045064/0  095816/0  124485/0  154945/0  S5 

159559/0  155796/0  0 17134/0  045019/0  095637/0  1117586/0  144463/0  S6 

165024/0  0 163098/0  168697/0  049812/0  096085/0  121932/0  144195/0  S7 

0 159111/0  162381/0  16816/0  049633/0  095547/0  120409/0  144822/0  S8 

 دهد. بر اساسنشان میهای تناسب با معیارهای اسالمی ماتريس ارتباط کامل را برای مؤلفه (8شماره )جدول 
 ها در مرحله بعد مشخص شده است.نتايج حاصل از اين ماتريس، اثرگذاری و اثرپذيری مؤلفه

 ( ماتريس ارتباط کامل تناسب با معیارهای اسالمی8جدول شماره )
S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

189408/0  183135/0  199433/0  206167/0  109826/0  153192/0  191546/0  066469/0  S1 

220903/0  227159/0  223818/0 229033/0  12189/0 179427/0  073973/0  216054/0  S2 

111199/0  106787/0  117457/0  125805/0  0311116/0  029133/0  158238/0  097349/0  S3 

224148/0  224111/0  222611/0 230703/0  033497/0  202614/0  221742/0  218576/0  S4 

241931/0  246667/0  248946/0  089228/0  078585/0  148981/0  195536/0  227622/0  S5 

235355/0  232048/0  082513/0  251743/0  076526/0  146315/0  187136/0  216218/0  S6 

24164/0  08171/0  242877/0  252018/0  081197/0  148304/0  192257/0  21798/0  S7 

081283/0  23562/0  241267/0  250495/0  080766/0  147309/0  190325/0  217546/0  S8 

اثرگذارترين و  578/1ی با امتیاز حقوق نظارتمؤلفه  D، بر اساس نتايج ستون (9شماره )مطابق نتايج جدول 
باشد. اثرپذيرترين مؤلفه می 635/1ی با امتیاز اسالم یها در بانکدار يیدارا یفیتک، مؤلفه Rمطابق با ستون 

بیشترين تعامل را با  112/3ی با امتیاز اسالم یدر بانکدار هايیدارا یفیتکمؤلفه  D+Rبر اساس نتايج ستون 
 یصتخصاشد: بها بدين ترتیب میهای سیستم دارد. مطابق نتايج اين جدول، ترتیب اثرگذاری ساير مؤلفهمؤلفه

عقود ی، عقود ائتالف، یامبادلهعقود ی، اسالم یدر بانکدار هايیدارا یفیتکيان، سهامداران و مشتر یندرآمد ب
 یهاحساب يگاهجايان و بر اساس مشارکت در سود و ز یقیبه پشتوانه حق یمال یهايیدارای، مشارکت

ی، ود ائتالفعقی، عقود مشارکتباشد: ها بدين ترتیب می. همچنین ترتیب اثرپذيری ساير مؤلفهیگذارهيسرما
 نیدرآمد ب یصتخصيان، بر اساس مشارکت در سود و ز یقیبه پشتوانه حق یمال یهايیدارا، یامبادلهعقود 
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ی. در نهايت نیز مطابق با نتايج ستون حقوق نظارتو  یگذارهيسرما یهاحساب يگاهجايان، سهامداران و مشتر
D-Rیهايیداراهای ی علت و مؤلفهحقوق نظارت يان وسهامداران و مشتر یندرآمد ب یصتخص های، مؤلفه 

 هايیدارا یفیتک، یگذارهيسرما یهاحساب يگاهجايان، بر اساس مشارکت در سود و ز یقیبه پشتوانه حق یمال
 باشند.ی معلول میعقود ائتالفو  یامبادلهعقود ی، عقود مشارکتی، اسالم یدر بانکدار

 اسالمی ( ماتريس علت و معلولی تناسب با معیار9جدول شماره )
D-R D+R R D مؤلفه 

17864/0-  77699/02  477815/1  299176/1  S1 

081505/0 903009/2  410752/0  492257/1  S2 

37819/0-  932361/1  155276/1  777085/0  S3 

964598/0  191405/2  613403/0  578001/1  S4 

1577/0-  112689/3  635192/1  477497/1  S5 

15107/0-  006776/3  578923/1  427853/1  S6 

07925/0-  995219/2  537235/1  457984/1  S7 

10126/0-  990478/2  545867/1  444611/1  S8 

 

 نتایج تحلیل سلسله مراتبی .4-2

 های نظارت بانکیبرای مؤلفه AHPتحلیل  .4-2-1
ها به دست آورده ، باالترين امتیاز را در بین ديگر مؤلفه197/0با امتیاز  اهداف نظارت، (9شماره )مطابق جدول 

تناسب ، 129/0يابی با ارز یهاشاخص، 141/0با  ناظران یاراتاخت، 175/0با  نظارت یهاطهیحاست. معیارهای 
، 075/0يی با امتیاز مبارزه با پولشو، 086/0با امتیاز  از فساد یریجلوگ، 102/0ی با امتیاز اسالم یارهایبا مع

بعدی قرار دارند. نرخ  یهاتياولودر  034/0با  ناظران یاتخصوصو  062/0با امتیاز  نظارت یهاشرطشیپ
 که عدد قابل قبولی است. باشدیم 04/0ناسازگاری برای اين مقايسه 

 های اصلی نظارت بانکیبندی مؤلفهاولويت( 9شماره ) جدول
 امتیاز معیار رتبه

 197/0 اهداف نظارت 1

 175/0 های نظارتحیطه 2

 141/0 اختیارات ناظران 3

 129/0 های ارزيابیشاخص 4

 102/0 تناسب با معیارهای اسالمی 5

 086/0 جلوگیری از فساد 6

 075/0 مبارزه با پولشويی 7

 062/0 های نظارتپیش شرط 8

 034/0 خصوصیات ناظران 9

 04/0نرخ ناسازگاری= 
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 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
باشد. جهت نیل به اهداف تحقیق جهت نظارت بر نظام بانکی ايران میهدف از انجام اين مطالعه، ارائه الگويی 

های کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی و مراجعه از تلفیقی از روش
 142به خبرگان در رابطه با اهداف مطالعه از آنها سؤال شده است. مطابق نظر خبرگان در مرحله اول تحقیق 

سازی مفاهیم در مرحله اول، در مرحله مقوله شناسايی شد. پس از گردآوری و مرتب 10مفهوم در چارچوب 
شده است. در نهايت تعداد  سؤالدوم مفاهیم به خبرگان ارجاع داده شده و از آنها در رابطه با مفاهیم مرحله اول 

مدل  نيبنابرا باشند.مقوله می 9در چارچوب  128قرار گرفتند  تأيیدهايی که در مدل نهايی تحقیق مورد مؤلفه
 یاتصخصوی، نظارت بانک یشرط ها یشپ، اهداف نظارت مقوله؛ 9مؤلفه در چارچوب  128نهايی تحقیق شامل 

ی، اسالم یارهایتناسب با مع، عملکرد يابیارز یهاشاخص، نظارت یهاطهیح، ناظران یاراتاخت، ناظران
 باشد.يی میمبارزه با پولشوی و از وقوع انواع فساد بانک یریجلوگ

کشور  یاقتصاد از صحت عملکرد نظام ینانبرای حصول اطم یای اساسشرطه یشاز جمله پ مؤثر ینظارت بانک
رای ب يسکر يق کاهشاعتماد به آن از طر يشو افزا یحفظ ثبات نظام مال ی،نظارت بانک یاست. هدف اصل

 ساتمؤسها و بانک ینان يابدآن است تا اطم یرو نظارت در پ ينبستانکاران است. از ا يرگذاران و ساسپرده
 یافک يرو ذخا يهاز سرما خود، فرا روی هایيسکعمل نموده؛ در مقابله با ر یحو صح يمنا اییوهاعتباری به ش

ا هبانکی را دارد. بانک. در ايران بانک مرکزی به موجب قانون وظیفه اصلی نظارت بر سیستم برخوردارند
ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از اين کنندهمؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین عنوانبه

شد تواند در رها میای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. از اين رو فعالیت مطلوب و مؤثر بانکرو از جايگاه ويژه
يی مهمی بر جای گذارد. لذا تدوين الگو آثارسطح کمی و کیفی تولیدات های مختلف اقتصادی و افزايش بخش

ه در اين باشد کبرای نظارت مطابق با شرايط اقتصادی کشور و همچنین تناسب با معیارهای اسالمی الزامی می
 مطالعه سعی شده است اين الگو تدوين شود.

ف ها و سیستم بانکی به عنوان هدايداری بانکافزايش امنیت مالی و پمؤلفه مهم و اساسی در نظارت بانکی، 
بانکی باشد.  ناظران جلوگیری از ورشکستگی يک بانک نبايد هدفباشد. لذا ابتدايی نظارت بانکی می اولیه و

ین مسئول بلکه، هدف ناظران کاهش احتمال ورشکستگی يک بانک و اثرات سوء آن از طريق کار کردن با
 صورتبهممکن است که  افتدیمت. زيرا هنگامی که يک ورشکستگی اتفاق مربوط به رفع مشکالت مالی اس

-تسیستم مؤثر نظارتی دارای اهداف و مسئولی. های ديگر نیز سرايت کنددار در آينده تکرار شود و به بانکادامه
ونی قانباشد. يک چارچوب های بانکی میها و گروهکار نظارت بانک در های روشن برای همه مسئولین درگیر

قدرت و اختیارات الزم را برای نظارت مستمر داده و میزان  مناسب برای نظارت بانکی، به مسئولین نظارتی
در راستای بررسی موضوعات پايداری و ثبات  را موقعبهانطباق با قوانین را بررسی کرده و اقدامات اصالحی 

 باشد. گام بعدی، حوزه اختیاراتارت مؤثر بانکی می. لذا تعیین اهداف نظارت گام اول و مهم در نظکنداتخاذ می
ی احاکمیت سالم و فرايندهای بودجه ناظران بايد دارای استقالل عملیاتی، فرايندهای شفاف،باشد. ناظران می

اده از انجام وظايف و استف الشعاع قرار ندهد و برایکه استقالل آنها و کفايت منابع را تحت یاگونهبهباشند؛ 
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. در اين ودشمی ع پاسخگو باشند. چارچوب قانونی برای نظارت بانکی، شامل حمايت قانونی از ناظران نیزمناب
هايی برای نظارت الزم بوده که بايستی با کمک همه نهادهای قانونی و سیاسی کشور بین، وجود پیش شرط

ارت و های نظعملکرد، حیطه های ارزيابیتدوين و حمايت شوند. گام نهايی جهت تدوين الگو، تعیین شاخص
سی های نظارت بانکی مورد برربنابراين در اين مطالعه، تمامی جنبه؛ باشدتناسب آنها با معیارهای اسالمی می

عیارهای توان تناسب با مترين مزيت آن را میشناسايی شده است که مهم يیهامؤلفهقرار گرفته و برای هر يک 
پیشنهاداتی برای آينده در مورد اين تحقیق اشاره داشت که به  توانیمر انتها د ؛ وتوان عنوان کرداسالمی می

 باشد:قرار ذيل می

 المللی.های بینانجام تحقیقی با همین موضوع با استفاده از روش سناريوبندی در شرايط تحريم  .1

 کاوی.های نظارت بانکی با استفاده از تحلیل دادهبر شاخص مؤثرشناسايی عوامل   .2

 طراحی مدلی برای نظارت بانکی برای کشورهای اسالمی متناسب با معیارهای اسالمی.  .3
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